
1 Allvar och narri. Kalender för skämt och munterhet 1849. 
Med humoristiska teckningar efter franska artister. Stock-
holm, J. J. Flodin, 1848. 12:o. 80 s.+ 8 litogr. planscher. Il-
lustrerad. Med liten fuktrand i övre marginal mot slutet. 
Häftad, med litogr. omslag i rött och svart, dock blekt 750:-

Humoristiska skildringar delvis med samtidskommentarer, 
bl.a. till parisupproren februari 1848

2 [Blå Fågel.] En mycket eftertänksam historia, om Blå Fågel, 
det är: Huruledes en ung konung blef af ett troll, igenom 
dess list, uti en blå fågel förwänd, i hwilket tillstånd han uti 
7 år uthärda måste; med emedlertid fägnade sig af sin kä-
rastes samtal, intill dess afunden honom sådant nöje aftar, 
hwaröfwer han så när kommit om lifwet, dock ändtlilgen 
befriad, och kom till sin förra gestalt igen. Framgifwen af 
Philander. Jönköping, Lundströmsa tryckeriet, 1818. 8:o. (27 
) s. Bläckplump genom s. (1-12) och fläckig. Häftad, titelbla-
det med revor i marginalen, trasig i ryggen. 1100:-

Som alla enkla folkskrifter sällsynt. Historien om fågel blå 
finns i många varianter. Den svenska versionen går tillbaka 
till Marie-Catherine d’Aulnoy’s saga ”L'oiseau bleu”, vilken 
dock i sin tur bygger på äldre folksagor. Motivet återfinns i 
många former, bl.a. i ”Tusen och en natt”. Tidigare svenska 
upplagor, 1774, 1794, 1796 etc. har titeln ”En mycket angenäm 
historia, om Blå-fogel...” (Se Bäckström, ”Svenska folkböcker” 
II, s. 74ff.)
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3 [Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities.] The Museum of Far Eastern 
Antiquities (Östasiatiska samlingarna) Stockholm. Bulletin N:o 1-8. Stockholm, 
A.B. Hasse W. Tullbergs boktryckeri, 1929-36. 8:o. Rikt illustrerade. Blå halvmaro-
kängband, rikt guldornerade ryggar med röda inläggningar, blå pärmpapper med 
guldlinjer, övre guldsnitt och med främre omslagen medbundna (Nils Linde). Sju 
volymer, två med något blekta ryggar. Ur hovmarskalk Erik och Maja Wetters bib-
liotek, med deras exlibris. 12000:-

Fint exemplar av de första åtta årgångarna av The Museum of Far Eastern Antiqui-
ties Bulletin. Den utkommer fortfarande. Redaktörer för de första årgångarna av 
denna mycket ambititösa vetenskapliga tidskrift var J. Gunnar Andersson, Bernhard 
Karlgren och Olov Janse. Med artiklar om framförallt kinesisk arkeologi och konst. 
Flera nummer är tillägnade en särskild forskare, t.ex. är nummer 4 med tacksamhet 
tillägnad kronprins Gustaf Adolf och nummer 7 är tillägnad Sven Hedin på 70-års-
dagen 1935. 



4 DAVIES, Mark. A Perambulating Paradox. British 
Travel Literature and the Image of Sweden c. 1770-
1865. Diss. Lund, Historiska Institutionen, 2000. 
8vo. 477 pp.+ loose dissertation leaf. Illustrated. 
Sewn as issued, spine faded. 350:-

5 DUBEUX, M. Louis. La Perse. Paris, Didot 
Frères, 1841. 8vo. (2),+ 491 pp,+ 2 folding maps,+ 
86 plates, of which 2 folding. Very clean interior. 
Contemporary half calf, blind stamped spine with 
raised bands and gilt lettering, marbled boards. 
(L’Universe. Histoire et description de tous les 
Peuples. Perse.) Later book plate of Axel Freden-
holm. From the library of King Oscar I of Sweden, 
with his gilt monogram stamp on front boards.
 9000:-

Sjögren, Oscar I nummer 27 (fig. 323). Fint exem-
plar ur kung Oscar I:s bibliotek, med hans förgyll-
da pärmstämpel. Oscar (1799-1859) var son till Karl 
XIV Johan (Jean Bernadotte) och kröntes 1844. 

6 [Fersenska mordet.] Kongl. maj:ts nådiga 
kungörelse angående de wåldsamma upp-
träden, som den 20 sistl. junii uti hufwud-
staden förefallit: gifwen Stockholms slott 
den 2 julii 1810. Stockholm, Henrik A. Nord-
ström, 1810. 4:o. (22),+ (2 blanka) s. Häftad 
och oskuren. Namnteckning på titelbladet.
 2000:-

Utredning rörande mordet på riksmarkskal-
ken Axel von Fersen, som skedde i samband 
med kronprins Karl Augusts begravning i 
Stockholm.

Med bilagor av ansvarig militär Carl Johan 
Adlercreutz om mordet på Fersen och av V. af 
Klinteberg rörande Carl Augusts död.



7 [Heidenstam.] LINDER, Nils. Svenska språket i modern diktkonst. En studie af 
Nils Linder. Stockholm, C. E. Fritzes, 1902. 8:o. 71 s. Häftad och oskuren, med nött 
omslag. Namnstämpel på omslaget. Tillsammans med: 
BÖÖK, Fredrik. Skald och skolmästare. Ett svar till lektor Linder af Fredrik 
Böök. Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1902. 8:o. 57 s. Häftad, med hårt nött 
omslag, ryggen trasig. Namnteckning på omslaget. 600:-

Lektor Nils Linder går i sin studie till hårt angrepp på Verner von Heidenstams 
bristande grammatik och hans bristande estetik. Böök slår tillbaka: ”Sitt [Linders] 
fullkomliga oförstånd lägger han i dagen hvarje gång han tar ett steg utanför det 
rent grammatiska området”, ”Man tycker, att ingen inspiration, ej ens den mest 
mekaniska, borde ha kunnat lägga så enfaldiga ord i hans penna”. Linders broschyr 
plockades tacksamt upp av Strindberg som antydde att Linder skulle ha blivit mör-
dad för att han kritiserat Heidenstam.

8 JÓNSSON, Finnur. Island fra sagatid til nutid. I anled-
ning af Altingets Tusindårsfest. Köpenhamn, Gylden-
dalske Boghandel, 1930. 8:o. 131 s.+ planscher. Senare 
ljusbrunt halvmarokängband, rikt blindpräglad rygg med 
upphöjda bind och mörkbrun titeletikett, övre guldsnitt 
med övriga snitt putsade och med omslaget medbundet 
(G. Hedberg). 1500:-

Mycket fint exemplar av denna jubileumsbok som tryckes i 
2000 exemplar.



9 JUVENALIS. Juvenalis’ Satirer. Sedeskildringar 
från Roms kejsartid. På svenska af Erland Lager-
löf. Lund, Gleerupska Universitetsbokhandeln, 
1896. 12:o. (7),+ (blank),+ 262,+ (1) s. Ljusbrunt 
hfrbd, rikt guldornerad rygg med upphöjda bind 
och röd titeletikett, marmorerade pärmpapper 
och snitt (G. Hedberg). Lätta sprickbildningar i 
falsarna. Fint exemplar med Erik Österlunds exli-
bris. 1200:-

10 KLIBANSKY, Raymond, PANOFSKY, Erwin & 
SAXL, Fritz. Saturn and Melancholy. Studies in 
the History of Natural Philosophy, Religion and 
Art. London, Thomas Nelson and Sons, 1964. Large 
8vo. Front,+ xviii,+ 429,+ (2) pp.+ 146 plates. Publ. 
cloth with dustwrapper. Fine. 2500:-

First edition. 

11 LJUNGGREN, Carl. Några dagboksanteckningar från en liten orientresa 1898 
af C. J. F. Ljunggren. Med 96 illustrationer. Stockholm, Albert Bonniers förlag, 
1898. 8:o. (8),+ 153,+ (3) s. Med mindre veck på 
de sista bladen. Något senare grönt hkbd med 
svart titeletikett och med främre omslaget 
medbundet. Dedikation på omslaget till stads-
revisorn Axel Ramm vänskapsfullt från förf., 
daterad 25/7 1903. 950:-

Carl Ljunggren (1858-1927) var ingenjör och VD 
för Ljunggrens Verkstads AB. Han var även 
liberal politiker och satt i andra kammaren 
1903-07. Han engagerade sig särskilt för hant-
verksfrågor, var med och grundade Handtverks-
institutet och skrev flera böcker i ämnet. Rese-
skildringar skrev han endast denna. Båtresan i 
Medelhavet, som han företar tillsammans med sin hustru går från Genua till Neapel 
och vidare till Algeriet, Egypten, Palestina, Turkiet, Grekland och slutligen till Triest. 
Där tar de tåget tillbaka till Sverige.



12 MALM, Einar. Roslagsvisor. 
Musik av Lille Bror Söderlundh 
och Eskil von Schewen. Stock-
holm, Bonniers, 1944. 8:o. 70,+ 
(1) s. Förlagets linneband, med 
främre omslaget medbundet 
och med bevarat skyddsomslag. 
Tillskrift på försättsbladet. Li-
ten reva och fläck på skyddsom-
slaget. 500:-

13 Marco Polo. Venetianaren Marco Polos resor i det XIII. århundradet. Översätt-
ning samt inledning och anmärkningar av Bengt Thordeman. 1-2. Stockholm, 
Albert Bonniers förlag, 1917. 8:o. XX,+ 490,+ (4) s.+ tabell,+ karta. Ljusbrunt halv-
marokängband, blind-, svart- och guldpräglad rygg med upphöjda bind, mar-
morerade pärmpapper och snitt och med båda främre omslagen medbundna (G. 
Hedberg). 1200:-

Fint exemplar av den första kompletta svenska översättningen av Marco Polos resor.



14 MURRAY, Andreas. Die Wahrheit und Göttlichkeit unsers christlichen Glau-
bens, nach Anleitung der ordentlichen Evangelien bewiesen und vorgestellt von 
M. Andreas Murray. 1-6. Hamburg, sel Felginers Wittwe und J. C. Bohn/ Johann 
Carl Bohn, 1740-45. 8:o. 350; 344; 415; 366; 288; 303 s. Med småfläckar, litet bränn-
märke i tryckåret på titelbladet på del ett och del fyra. Sammanbunden med: 
MURRAY, Andreas. Fünff Predigten von dem zeitlichen Glück der Menschen, 
welche über einige Sonntags-Evangelien in der Kirche des Adelichen Klosters vor 
Schleswig gehalten und zur gemeinen Erbauung dem Druck übergeben M. Andr. 
Murray. Hamburg, seel Theod. Christoph. Felginers Wittwe, 1735. 8:o. (8),+ 239 
s. Titel med grav. vinjett. Lätt 
lager- och småfläckig. Något 
nötta samtida halvpergament-
band, ryggarna med guldorne-
rade beigea titeletiketter, röda 
stänksnitt. Två volymer. För-
sättsbladet i första bandet med 
blyertsanteckningar av Robert 
Murray. Äldre namnteckningar 
av J. Wimermarck 1805 och A. J. 
Holmbäck. 3000:-

Andra upplagan av Murrays sto-
ra evangeliepostilla ”Die Wahr-
heit und Göttlichkeit”, först 
utgiven 1733-35. I första delen 
kallas han fortfarande ”Prediger 
an dem Kirche des Adelichen 
Klosters vor Schleswig” men re-
dan i del två är han ”Pastor bey dem deutschen Gemeinde in Stockholm”. Andreas 
Murray (1695-1771) föddes i Memel i Preussen. Efter att ha varit verksam som präst 
i Schlesvig blev han, efter en konflikt med danska centralmakten 1735, utnämnd 
till präst och så småningom Pastor primarius vid Tyska församlingen St. Gertrud i 
Stockholm. Han fick i Stockholm stor betydelse som kulturförmedlare mellan Tysk-
land och Sverige. 

Evangeliepostillan uppskattades i Stockholm då tankarna ej var några (... bloms-
ter utspridda för sinnes att leka med; men förståndet övertygas och hjärtat finner 
sin föda”. Det andra här medbunda arbetet ”Fünff Predigten” var det sista Murray 
gjorde i Schleswig och då han redan mottagit utnämningen i Stockholm. (Se Robert 
Murray, Andreas Murray s. 44.).



15 Quadriller, valsar och anglaiser dansade i Stockholm 1822 satte för klaver. 
Stockholm, tryckt af Müller, (1822). Folio. Litogr. titel,+ 2-15 litogr. s. med musik. 
Lagerfläckar. Sammanbunden med: 
Quadriller valsar och anglaiser dansade i Stockholm 1823 satte för klaver. Stock-
holm, stentryck af Müller, (1823). Folio. Litogr. titel,+ 
2-17 litogr. s. med musik. Lagerfläckig. Samtida 
hfrbd, pärmarna med nötta marmorerade pärm-
papper, frampärmen med röd oval etikett med tex-
ten ”C: E: F: 1822 23”. 1600:-

Samlingar av säsongens populära danser i Stockholm 
1822 och 1823. Den första innehåller 19 olika danser 
och den andra 20. Dessa samlingar utgavs under ett 
flertal år. I början trycktes de i Köpenhamn eller 
Leipzig med så småningom tog litografen Carl Mül-
ler över tryckningen.

16 RUBENSON, Albert. Svenska folkvisor 
(Schwedische Volkslieder) satta för sopran, alt, 
tenor och bas af Albert Rubenson. 1sta häftet. 
Stockholm, Abr. Hirsch, (1855). 8:o. (2) s.,+ 12,+ 
8,+ 8,+ 8,+ 8 grav. s. med musik. Inledningsvis 
med lagerfläckar. Senare blått marmorerat 
pappband med svart ryggtiteletikett (Nordiska 
bokhandeln). 950:-

Allt som utkom. Första pagineringen med par-
titur och därefter stämmorna, med svensk och 
tysk parallelltext. 

Innehåller 12 folkvisor: ”Du gamla du fria ...”, ”Näcken”, 
”Den bergtagna”, ”Om alla berg och dalar de voro utav 
gull...”, Ack, hör du lilla vännen, så säj...”, ”Den underba-
rar harpan”, ”Ack, Wermeland du sköna,...”, ”Om som-
maren sköna,...”. ”När jag var ett litet barn, begrafde...”, 
”Glädjens blomster i jordens mull,...”, ”Det var två såta 
vänner, som hvarandra kär”, ”Jag ser uppå dina ögon...”. 
Albert Rubenson (1826−1901) var tonsättare men även 
musikskriftställare. Som sådan propagerade han för en 
”svensk skola” på professionell grund. Från 1872 fram till 
sin död verkade Rubenson som direktör för Musikaliska 
akademiens musikkonservatorium i Stockholm.



17 Samling av visor för sång och piano tillhörig Julie von Axelson. Handskrift. (Ca. 
1835.) Tvär folio. (41) s. med handskrivna noter på handritade notstreck. Samtida 
hfrbd med marmorerade pärmpapper, frampärmen med oval pappersetikett med 
”Julie von Axelson” fint textat. 3000:-

Noterna är sannolikt nedskrivna 
av Julie von Axelson (1820-69) 
från Ed i Värmland. Hon gifte sig 
1845 med Knut Viktor Strokirk. 
Samlingen innehåller:

1. ”Wisperdalen ur Nicanders 
Minnen från Södren”. Nicanders 
dikt är tonsatt av Jeanna Åker-
man (1798-1859) och publicerades 
i Nordmanna-harpan 1832.

2. ”Hemsjukan af Wallin”. J. O. Wallins dikt, som trycktes första gången 1821, är ton-
satt av Abraham Mankell. Här endast första versen.

3. ”Våren”. ”Oss våren nalkas frisk och skön...”.

4. ”Barcarolle ur Vaudevillen Den nya Garnisonen”. Den polulära vaudevillen ”Den 
nya garnisionen” hade svensk premiär 1831, i urval översatt till svenska av B. von 
Beskow och med musiken arrangerad av J. F. Berwald. Här återfinns bl.a. sångerna 
”När hoppets stjerna vänligt sprider...”, ”I tornets djup fördold för verlden...”.

5. ”Jag flyr till Dig då molnet stilla...” av Julia Nyberg (Euphrosyne).

6. ”Ur teckningar utur Hvardagslifvet. Insändt”. Dikt av Fredrika Bremer i ”Axel och 
Anna”, 1828. Endast första versen. 



18 SCHWERIN, Marg von (utg.) Märthaskolans 
handbok i sömnad, stickning, virkning, väv-
ning m.m. Malmö, Richters förlag, 1941. 8:o. 304 
s.+ 4 färgplanscher. Illustrerad. Förlagets hfrbd 
med klotpärmar, liten skada på övre kapitäl. 
Med exlibris av Erik och Maja Wetter. 1800:-

Marg von Schwerin (1899-1992) var skolledare 
och en av grundarna bakom modeskolan och det 
franska beställningsskrädderiet Märthaskolan. 
”Märthaskolan bildades bland annat i syfte att 
motverka den tilltagande amerikaniseringen i 
klädbranschen, vilken upplevdes som en urholk-
ning av den svenska klädstandarden. Tanken var 
att kvinnor skulle utbildas i sömnad för att själva 
kunna sy billiga kläder av god kvalitet. Det fanns 
också längre kurser där eleverna lärde sig allt från modellteckning och mönsterkon-
struktion till tygberäkning, sömnad och provning. Dessa elever sydde inte för eget 
bruk utan för kunder. Den andra delen av Märthaskolan bestod av en fransk avdel-
ning med beställningssydda kläder, ofta efter mönster från modehusen i Paris. Sko-
lan sålde också fransk haute couture” (Anna Margareta (Marg) Suno von Schwerin, 
www.skbl.se/sv/artikel/MargvonSchwerin, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel 
av Emma Severinsson), hämtad 2022-08-03.)



19 Sesam - den nya litteraturtidningen. Nr 1, 1946 - senhöst 1947. Stockholm, 1946-47. 
8:o. Samtida linneband med röda titeleltiketter och med samtliga omslag med-
bundna. Två volymer, den ena titeletiketten med liten skada. 1500:-

Allt som utkom.

I redaktionen satt Uno Florén, Tore Zet-
terholm och senare Lorenz von Numers.

”Sesam” tillkom i syfte att utgöra opposi-
tion mot gruppen kring tidskriften ”40-
tal”. I den inledande programförklaring-
en går Tore Zetterholm till attack mot 
40-talisternas i hans tycke överdrivet ne-
gativa uttrycksformer: ”Det är så lätt att 
vara nihilist. Därför blir den nihilistiska 
dikten […] förljugen och livsfientlig”. 
Som föredömen framhålls i stället t.ex. 
Harry Martinson, som bidrar med fyra 
dikter till inledningsnumret, och Tomas 
Mann som fått ge ord åt programförkla-
ringens titel ”En ljusare trolldom”.

Ett annat tydligt exempel på polemiken mot 40-talisterna var Pär Rådströms öppna 
brev till Gösta Oswald, ett svar på det program Oswald presenterade i juninumret 
av ”40-tal” 1946. ”Jag tycker det är så synd om er herr Oswald. Så ung och redan 
ha det så tråkigt. Om ni vill kan ni ringa till mig nån dag skall vi gå på China eller 
Skansen eller Gröna Lund […] Men ni får lova att inte diskutera litteratur för jag vet 
ingenting om litteratur”.

Med tiden kom polemiken dock att tonas ned och 
så småningom bidrog självaste Erik Lindegren 
med några tolkningar och en dikt.

Sara Lidman gjorde sin debut med en novell i 
nummer 8, 1946. Bland många andra bidrags-
lämnare kan nämnas t.ex. Bengt Anderberg, 
Gunnar Björling, Stig Carlson, Tora Dahl, Johan-
nes Edfelt, Rabbe Enckell, Gustaf Rune Eriks, 
Lars Englund, Jan Fridegård, Gustav Hedenvind-
Eriksson, Lennart Hellsing, Olof Lagercrantz, 
Ralf Parland och Maria Wine samt bl.a. Strøyer 
och Gunnar Brusewitz som bidrar med vinjetter 
och illustrationer.



20 [Slavhandel.] Kongl. maj:ts nådiga förordning, angående answar för negerhan-
del och delaktighet deruti; Gifwen Stockholm slott å Rikssalen den 7 januarii 1830. 
Stockholm, Kongl. boktryckeriet, 1830. 4:o. (6),+ (2, blanka) s. Lätta stänk på titel-
bladet. Häftad och oskuren. 1500:-

Sverige som var en aktiv nation 
inom den internationella slavhan-
deln började med att 1813 förbjuda 
svenskars slavhandel utomlands. 
Det var ganska tidigt, men den 
svenska slavhandelns fullständiga 
avvecklande tog tid. 1823 beslutade 
svenska riksdagen att svenska far-
tyg som sysslade med slavhandel 
inte hade rätt till svenskt beskydd 
och år 1830 infördes med denna 
förordning dödsstraff för slavhan-
del.

De svenska slavar som fanns på St. 
Barthelemy friköptes först år 1847.

21 WEIBULL, Curt. Göteborgs högskola. 
Dess förhistoria och uppkomst av Curt 
Weibull. Göteborg, 1941. 8:o. 44 s.+ 
blanka utfyllnadsblad. Senare ljusbrunt 
halvmarokängband, rikt blindpräglad 
rygg med upphöjda bind och mörkbrun 
titeletikett och med Gustaf Bernströms 
monogram i varje fält, övre guldsnitt 
med övriga snitt putsade och med omsla-
get medbundet (G. Hedberg). (Göteborgs 
högskolas årsskrift XLVII. 1941:I.) Med 
dedikation till Gustaf Bernström från 
förf på främre omslaget. 1600:-

Fint exemplar med en bra proveniens. 
Apotekare Gustaf Bernström (1877-1966) 
var inte bara en av Sveriges främsta bok-
samlare utan även en generös donator, 
inte minst till Göteborgs universitetsbib-
liotek.



22 [Verdun.] La bataille de Verdun. (1914-
1918). Clermont-Ferrand, Michelin & 
Cie, 1921. 8vo. (2),+ 128,+ (2) pp. Richly 
illustrated. Somewhat worn publ. blue 
paper boards. (Guides Illustrés Miche-
lin des Champs de Bataille). Ink nota-
tion on title page ”Verdun 20.5. 1923”.
 600:-

Firist edition of what must be one of the 
earliest guide books to the battlefield of 
Verdun. 


